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Rencana Pengajaran 
Deskripsi Pelajaran 

 

Pelajaran ini menjelaskan metode yang digunakan dalam pelaksanaan kelompok 

sel prinsip 12.  

 

Tujuan Pelajaran 

 

1. Setiap murid mengerti agenda kelompok sel prinsip 12 dan menerapkannya 

secara benar. 

2. Setiap murid mengerti langkah-langkah aplikasi Firman Tuhan dan 

melakukannya dalam kehidupan. 

3. Setiap murid tujuan kelompok sel dan berusaha untuk mencapai tujuan 

tersebut. 

 

Metode Pengajaran 

 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Melakukan aplikasi 

 

Materi Pelajaran 

 

1. Agenda pertemuan kelompok sel (4S) 

2. Aplikasi Firman Tuhan dalam kehidupan (4D) 

3. Tujuan dan fungsi kelompok sel (4M) 

 

Pendalaman 

 

Murid menjawab pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari. 
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ebagaimana kelompok sel diartikan sebagai unit terkecil dalam tubuh Kristus 

yang memiliki kehidupan dan saling terikat, maka masing-masing kelompok sel 

Keluarga Allah perlu memiliki metode yang sama dengan kelompok sel yang lain 

di Gereja Keluarga Allah.  Untuk itu Gereja Keluarga Allah telah menyusun metode untuk 

dilakukan di setiap kelompok sel.  Metode tersebut disebut 4 SDM. 

Metode 4 SDM terdiri dari agenda kelompok sel yang disebut 4S, aplikasi Firman Tuhan 

dalam kehidupan yang disebut 4D, dan tujuan dan fungsi kelompok sel yang disebut 4M.  

Selanjutnya 4S, 4D, dan 4M tersebut diringkas dengan sebutan 4 SDM. 

A. Agenda Pertemuan Kelompok Sel (4S) 

S 1 

Sembah Puji  

& Doa syafaat 

Praktik: 

� Sembah & Puji sesuai tema (20 menit) 

� Doa Syafaat (10 menit) 

Tujuan: 

Memuliakan Tuhan, masuk hadirat Tuhan, memantapkan Firman Tuhan 

dan memanjatkan doa syafaat kepada Tuhan. 

S 2 

Suasana  

(Ice Breaker) 

Praktik: 

� Permainan yang memiliki tujuan dan sesuai dengan tema (10 menit). 

Tujuan: 

Mencairkan suasana, meningkatkan keakraban, dan memantapkan 

Firman Tuhan. 

S 3 

Share Aplikasi Firman 

Tuhan  

hari Minggu  

dan kesaksian hidup 

Kelompok Sel Jemaat 

Praktik: 

� Mengingatkan sekilas Firman 

Tuhan hari Minggu. 

� Meminta anggota bersaksi 

setelah praktik Firman 

Tuhan 

� ½ - 1 jam 

Tujuan: 

� Saling membagi berkat 

melalui kesaksian, sehingga 

jemaat menjadi pelaku 

Firman Tuhan serta 

mengalami kuasa – mukjizat 

Tuhan. 

Kelompok Sel Pelayan 

Praktik: 

KKS menyampaikan poin-poin 

pengarahan dari pemuridan gembala 

sidang untuk diaplikasikan dalam 

pelayanan. 

Tujuan: 

Supaya mendapat impartasi visi dan 

misi dari gembala sidang untuk 

kemajuan pelayanan disetiap 

departemen dan bisa bergerak dalam 

satu kesatuan. 

S 
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S 4 

Sasaran Rencana  

dan Tujuan 

Praktik: 

� Membacakan tujuan 

� Membuat sasaran dan rencana (4 M) 

� 15 menit 

Tujuan: 

Supaya jemaat mempraktikan tujuan kelompok sel (4 M) 

1. S-1 adalah “Sembah Puji dan Doa Syafaat” 

Tujuan  :  Memuliakan Tuhan dan masuk hadirat Tuhan supaya setiap jemaat 

mengalami lawatan dan jamahan Tuhan untuk kemudian dipersiapkan 

masuk sharing Firman Tuhan melalui pujian yang sudah dipilih sesuai 

sharing aplikasi Firman Tuhan.  Kemudian dilanjutkan dengan doa 

syafaat hingga mukjizat terjadi dan banyak orang diselamatkan.  

Praktik : Pemimpin pujian membawa seluruh anggota kelompok selnya untuk 

sungguh bisa menaikan pujian dengan antusias dengan 1-2 lagu pujian 

dan menerima lawatan Allah dalam penyembahan dengan 1-2 lagu 

penyembahan.  Ini dilakukan kurang lebih 20 menit.  Setelah pujian dan 

penyembahan dilanjutkan dengan petugas doa syafaat memimpin 

pokok-pokok doa syafaat  (10 menit). 

2. S-2 adalah “Suasana” 

Tujuan  :  Untuk mencairkan suasana yang kaku dan meningkatkan keakraban 

sehingga suasana kelompok sel menjadi hidup dan menyenangkan. Ice 

breaker dibuat sesuai dengan sharing aplikasi sehingga kita lebih 

terfokus pada Firman Tuhan yang akan disharingkan.   

Praktik : Pilihlah permainan yang memiliki tujuan rohani dan sesuai dengan tema 

Sharing aplikasi Firman Tuhan (10 menit). 

3. S-3 adalah “Sharing Aplikasi Firman Tuhan” 

Kelompok Sel Jemaat 

Tujuan  :  Saling membagi berkat melalui kesaksian-kesaksian setelah melakukan 

Firman Tuhan yang disampaikan dalam ibadah raya hari Minggu, 

sehingga setiap anggota yang hadir dikuatkan imannya.  Karena jemaat 

yang menjadi pelaku Firman akan menjadi jemaat yang mengalami 

kebenaran Firman dan kuasa mukjizat Tuhan. 

Praktik  : Petugas mengingatkan sepintas Firman Tuhan yang sudah disampaikan 

pada hari Minggu dalam ibadah raya (½ s.d. 1 jam).  Lalu mintalah 

anggota yang hadir menceritakan pengalaman dan kuasa mukjizat yang 
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telah dialaminya setelah mengaplikasikan Firman Tuhan, atau 

pengalaman dan kuasa mukjizat yang dialami oleh orang lain yang 

sesuai dengan Firman Tuhan tersebut.  Diakhiri dengan doa bagi 

jemaat yang membutuhkan. 

Kelompok Sel Pelayan: Sharing Aplikasi Pengarahan Gembala Sidang  

Tujuan  :  KKS menolong KKS di bawahnya supaya bisa mengembangkan 

kelompok selnya dan anggotanya bisa membuka kelompok sel sendiri 

sehingga terjadi pelipatgandaan. 

Praktik  : KKS menyampaikan poin-poin pengarahan dari gembala sidang untuk 

diaplikasikan dalam pelayanan masing-masing. 

4. S-4 adalah “Sasaran Rencana dan Tujuan (Visi)” 

Tujuan :  Mengingatkan dan mempraktikkan tujuan kelompok sel, yaitu  

menyelamatkan, menggabungkan, memuridkan, mengutus. Sehingga 

setiap anggota selalu bergerak sesuai dengan tujuan kelompok sel. 

Praktik  : Sampaikan tujuan kelompok sel (4M) dan visi kelompok sel lalu 

dilanjutkan dengan : 

� Membuat sasaran dan rencana untuk membesuk orang-orang yang 

akan diselamatkan dan orang-orang yang akan diundang hadir 

dalam ibadah raya dan kelompok sel. 

� Membuat sasaran dan rencana bagi anggota atau murid yang akan 

dilatih tugas pelayanan di kelompok sel.  

� Membuat sasaran dan rencana bagi angota atau murid yang akan 

diutus untuk membuka kelompok sel (15 menit). 

B. Aplikasi Firman Tuhan dalam Kehidupan (4D) 

 

 

Untuk mengaplikasikan Firman Tuhan dalam kehidupan kita memiliki metode yang 

dikenal dengan 4D. Tujuannya supaya Firman Tuhan yang dikotbahkan menjadi nyata 

dalam hidup setiap anggota kelompok sel, 4D yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

D 1   

(Dicatat) 

D 2  

(Direnungkan) 

D 3  

(Dilakukan) 

D 4  

(Diceritakan) 
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1. D-1 adalah “Dicatat” (Yohanes 20:31) 

Tujuan  : Waktu kebaktian hari Minggu, setiap anggota kelompok sel harus 

mendengar dan mencatat Firman Tuhan supaya setiap orang dapat 

lebih memusatkan perhatiannya pada Firman Tuhan, sehingga akan 

semakin mengerti Firman Tuhan.  Catatan itu dapat sebagai alat 

pengingat yang dapat dibaca lagi dikemudian hari. 

Praktik  : Catat judul khotbah dan ayat yang diambil. 

  Tulislah poin-poin yang disampaikan oleh pengkhotbah. Misalnya: 

1. ………………., 2. …………………, 3. ………………………, dan 

berilah tanda pada poin yang ditekankan atau sering diulang-ulang oleh 

pengkhotbah, juga catatlah kesaksian/ilustrasinya. 

2. D-2 adalah adalah “Direnungkan” (Mazmur 1:2-3)  

Tujuan  : Supaya setiap orang dapat menghisap makanan rohani sehingga 

rohaninya menjadi kuat dan ia akan semakin memiliki kesempatan 

untuk menerima rhema/petunjuk dari Tuhan.  

Praktik  : Setelah di rumah, Firman yang sudah didapat mulai terus direnungkan 

sampai kita sungguh-sungguh mantap. Catatlah rhema/petunjuk yang 

saudara dapatkan dari Tuhan waktu merenungkan Firman Tuhan, lalu 

berkomitmenlah untuk melakukannya (menghidupi Firman). 

3. D-3 adalah “Dilakukan” (Matius 24:46-47)  

Tujuan  : Supaya setiap jemaat sungguh-sungguh menjadi pelaku Firman karena 

kuasa dan mukjizat terjadi bukan waktu kita berdoa, juga  bukan 

waktu kita mendapat rhema/petunjuk Tuhan atau nubuatan atau 

mimpi, dll., tetapi mukjizat terjadi waktu kita melakukan 

rhema/petunjuk Tuhan.  

Praktik  : Sungguh-sungguh melakukan Firman Tuhan yang sudah didengar 

dalam ibadah raya hari Minggu dan rhema/petunjuk Tuhan yang 

didapatkan setelah merenungkan Firman Tuhan sehingga kita sungguh-

sungguh mengalami kuasa dan mukjizat Tuhan. 

4. D-4 adalah “Diceritakan” (Yohanes 4:28-30) 

Tujuan  : Supaya kesaksian-kesaksian kita akan meneguhkan Firman Tuhan, 

lebih menguatkan iman kita, menguatkan yang lain, memuliakan Tuhan 

dan kita bisa belajar membalas cinta kasih Tuhan.  Juga sharing aplikasi 
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Firman Tuhan akan menjadi hidup dan menyenangkan sehingga setiap 

anggota pulang dengan membawa berkat yang besar dari Tuhan.  

Praktik  : Waktu sharing aplikasi Firman Tuhan, kita menceritakan pengalaman 

dan kuasa mukjizat yang kita alami setelah kita melakukan Firman 

Tuhan.  Sesi sharing di dalam pertemuan kelompok sel bertujuan 

melatih setiap anggota untuk berani menjadi saksi-saksi Allah. 

C. Tujuan dan Fungsi Kelompok Sel (4M) 

 

 

 

 

 

 

1. M-1  adalah “Menyelamatkan” (Lukas 19:11) 

Tujuan : Dengan diadakannya kelompok sel maka akan lebih banyak jiwa-jiwa 

baru diselamatkan, sehingga setiap kelompok sel akan menjadi sarana 

yang luar biasa untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. 

Faedah : Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. 

Praktik  : Setiap anggota kelompok sel digerakkan untuk mendoakan nama-

nama yang sudah ditulis dalam kartu penuai, mengajak, dan 

membimbing mereka.  

Sasaran kita : 

1. Yang belum terima keselamatan dari Tuhan Yesus. 

2. Yang sudah undur. 

3. Yang punya masalah besar, berbeban berat dan sangat butuh pertolongan Tuhan 

(Yoh. 1:40-42; 4:28 - 29) 

4. Yang belum tergabung dalam kelompok sel atau belum bergereja lokal dengan 

baik. 

KELOMPOK 

SEL 

MENYELAMATKAN 

MENGGABUNGKAN 

MEMURIDKAN 

MENGUTUS 
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2. M-2  adalah “Menggabungkan” 

Tujuan  : Supaya jiwa-jiwa yang baru diselamatkan bisa tergabung dalam ibadah 

raya dan kelompok sel sehingga mereka dapat bertumbuh imannya 

dengan baik dan tidak terhilang lagi (Ibrani 10:24-25).  Pengertian 

menggabungkan berarti menjadikan seluruh domba-domba ke dalam 

satu kawanan penggembalaan. 

Faedah : • Jemaat dapat digembalakan dengan baik sehingga imannya 

bertumbuh dengan baik (Ibrani 10:24-25). 

  • Jemaat disatukan dalam satu visi dan gerakan. 

Praktik : • KKS atau anggota kelompok sel segera mengunjungi jiwa-jiwa yang 

baru diselamatkan untuk dibimbing sampai mereka benar-benar 

tergabung di dalam kelompok sel dan ibadah raya sehingga makin 

dewasa rohaninya. 

  • KKS atau anggota kelompok sel menghubungi atau membesuk 

anggota yang sudah lama tidak datang dalam kelompok sel karena 

sakit, undur, dalam masalah, dll. 

3. M-3  adalah “Memuridkan” (Matius 28:19) 

Tujuan  : Supaya setiap anggota kelompok sel bisa diajar, dilatih dan akhirnya 

siap menjadi pemimpin kelompok sel.  Menjadi pemimpin kelompok 

sel berarti menjadi seorang pemimpin jemaat yang dewasa rohani dan 

karakter, serta terampil dalam melayani. 

Faedah : Jemaat bisa semakin dewasa dan terampil, bukan hanya dilayani tetapi 

bisa melayani. 

Praktik    :  • Melatih murid kelompok sel untuk memimpin sembah dan puji.  

  • Melatih murid kelompok sel untuk memimpin doa.  

  • Melatih murid kelompok sel untuk memimpin ice breaker.  

  • Melatih murid kelompok sel untuk memimpin sharing aplikasi 

Firman Tuhan.  

  • Melatih murid menjadi KKS (dilakukan pada waktu hari pertemuan 

kelompok sel dan waktu-waktu yang lain, setiap ada kesempatan).  

4. M-4  adalah “Mengutus” (Lukas 5:8-11) 

Tujuan  : Menjawab perkataan Tuhan Yesus bahwa tuaian banyak, tetapi 

pekerjanya sedikit (Lukas 10:2).  Oleh sebab itu kelompok sel 
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mengutus penuai-penuai sehingga tuaian akhir zaman sungguh-sungguh 

bisa dituai dengan maksimal.  Jemaat dijadikan dari penjala ikan 

menjadi penjala manusia (Lukas 5:8-11). 

Faedah : Jemaat berbuah banyak bagi Kerajaan Allah (berfungsi), kelompok sel 

akan terus berlipat ganda dan gereja bertumbuh dengan pesat. 

Praktik  : Setiap murid yang sudah diajar dan dilatih mulai melangkah membuka 

kelompok sel baru.  Mereka dibekali tiga orang anggota oleh KKS di 

atasnya. Selanjutnya setiap orang dari ketiga orang ini mulai 

merencanakan untuk menyelamatkan tiga orang yang lain seperti di 

atas, demikian seterusnya sampai terbentuk kelompok sel. 


